April 2020
Kære Medlemmer af Afkørsel 58 !
Hvor er det en underlig periode, vi i øjeblikket er inde i ! Ingen tætte kontakter, ingen rejser ud af
landet…….eller i landet, og ingen arrangementer med kunsten som centrum ……ÆV !
Vi er naturligvis kede af, at vi ikke har kunnet gennemføre, hvad vi havde sat på årsprogrammet
før virussen overtog kommandoen, men sådan er det.
Jeg håber, at i alle er raske, og det tror jeg, når jeg ser, at der faktisk ikke er registreret nogle
coronatilfælde i Hedensted kommune + omegn i meget lang tid :-)
Endnu ved vi ikke, hvad vi får lov til efter 11. maj, men vi kunne jo håbe, at vores annoncerede
udflugt til Fåborg d. 7. juni og turen til Brande Street Art 28. juni alligevel kan gennemføres, bare
med et andet indhold.
Vi tror nok mest på den sene tur, og vi kunne jo lave dagen til en heldagsudflugt med beundring af
de mange gavlmalerier i Brande som første punkt, derefter spisning af den medbragte frokost et
dejligt sted i naturen og derefter en god skovtur ved Kibæk, hvor SKOVSNOGEN snor sig gennem
skoven og præsenterer rigtig mange kunstværker i det fri. Se gerne mere om dette indhold
her: https://www.visitherning.dk/skovsnogen-artspace-gdk60746.
Hvis myndighederne giver os lov til disse kunstture, sender vi invitationer ud i god tid med alle
nødvendige oplysninger.
Vores efterårsudstilling på Højvang i september regner vi helt bestemt med at kunne gennemføre,
og vi har 5 gode kunstnere parat.
Lørdagscafeen med dejlig musik kan vi glæde os til og i år er væggene blevet frisket op og der er
kommet tætte vinduer og dejligt lys vil falde ind på kunstværkerne.
Vi håber, at I alle holder ved og ikke opgiver os på grund af denne coronatid. Vi kan se, at der
endnu er medlemmer, der ikke har indbetalt kontingentet, men vi tænker, det er en
forglemmelse, eller at I har mistet foreningens kontonummer :-) derfor kommer det her: 2630
6280651565. Skulle der være en anden grund til at kontingentet ikke er kommet ind, vil jeg meget
gerne lige have en kort mail om det, så jeg ikke går og venter og ikke forstår :-) ( Der kan jo være
mange andre grunde end forglemmelse )
Endelig vil jeg minde jer om, at man kan erhverve en original litografi fra stentrykkerne i Horsens,
hvis man anbefaler nye medlemmer til Afkørsel 58. Er der nogle, der har litografi til gode, er det
bare at henvende sig til Birte Nørup, 30278722.
Nok om det………god dag i solen og foråret og mange hilsener fra
Vibe

